Jegyzıkönyv
Készült 2011. június 28-án a Széchenyi Ház Tárgyalótermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. június 28-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Dr. Szigeti Gábor, a levezetı elnök
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Kakas Béla, polgármester
Sebestyén András, alpolgármester
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Vári Istvánné, EESZI intézményvezetı
Csányi Sándor, mőszaki irodavezetı
Körmendi Györgyné, gazdálkodási fımunkatárs
Balogh Viktor, gazdálkodási ügyintézı
Bábi Tímea, jkv.
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság elnöke által, az ülés levezetésével megbízott tag, köszöntötte a
bizottság tagjait és megállapította, hogy a bizottság 3 tagja megjelent, a bizottság
határozatképes.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent képviselıt és a Polgármesteri Hivatal
tisztségviselıit.
Dr. Szigeti Gábor ezután szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a napirendet és a következı
határozatot hozták.
81/2011 (VI.28.)
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Rendelet-tervezet Sándorfalva szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról
szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet módosítására
2. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 10.)
Ör. rendelet módosítására
3. Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
4. Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése
5. Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010/11
tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
6. Beszámoló az EESZI intézményi munkájáról
7. Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ munkájáról
1

8. Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás köztemetı fenntartására
9. Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez
10. „Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Zárt ülés:
11. Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/7 sz. önkormányzati bérlakás-pályázat elbírálása

1. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról
szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet módosítására
Dr. Szigeti Gábor levezetı elnök ismertette, hogy az intézményi változások, a
településfejlesztési tervek, mint például a csatornázás is szolgáltattak indokot a rendelet
módosításra. Ezután megkérdezte, hogy kérdés ill. vélemény van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a szabályozási terv egy külsıs csapat és a
Hivatal munkatársainak közös együttmőködésén alapul. Az építési szabályzatnak
alkalmazkodnia kell a gazdasági programhoz is, célja pedig az, hogy egy kisvárosi
településszerkezeti modellt alakítsanak ki. A szabályozás adott állapotot rögzít,
természetesen módosítható a következıkben az építési törvénynek megfelelıen.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı megérkezett az ülésre.
A Bizottság tagjaitól kérdés nem hangzott el, ezért a levezetı elnök tette fel kérdéseit.
Dr. Szigeti Gábor összegezte, hogy a cél, lehetıséget biztosítani a telkek osztására,
ennek ellenére a tervben falusias lakókörnyezetet is kialakítanak növekvı
teleknagysággal. Az LK-1 kategóriában pedig a maximális építmény magasság 5,5-rıl
4,4 m-re csökken. Ezen változások nem a városiasodás felé mutatnak.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı elmondta, hogy a kialakítást a helyi adottságokhoz
igazították, viszont cél a városiasodás, a telekek oszthatóságának biztosítása. Az elızı
tervezı olyan helyeken is a városiasodás elérése érdekében sorolta be a területeket, ahol
ez nem volt indokolt. A belváros sőrőn beépíthetı, és kifelé haladva sorolták egyre
kisebb mértékben beépíthetı területek közé, az F3-as a klasszikus,nagy kertes,családias
rész. Ennek a kategóriának is meg kell maradnia, ezért történtek így a besorolások.
Dr. Szigeti Gábor szerint örvendetes, hogy az árvíz ill. belvízkár gyakoriságának
következményeként pincék építését nem engedik. Hozzátette, hogy az elıvásárlási
joggal érintett területek megegyeznek a korábbiakkal, csupán helyrajzi szám alapján
kerültek felsorolásra. Továbbá a 26§-ban szerepel, hogy a kiskertes rész esetében tilos
az üzemi állattartás. Mi annak az oka, hogy ebben az egy esetben szerepel állattartással
kapcsolatos kitétel, miközben rendelkezünk hatályos állattartási rendelettel.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a 26.§-ban szereplı kertes mezıgazdasági
területek külterületnek számítanak, az állattartási rendelet viszont csak belterület esetén
korlátozza az állattartást, ezért kellett a szabályozási tervben kitérni az állatartásra ebben
az esetben.
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Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy a nádas területek védett mezıgazdaságiból
vízgazdálkodási területek közé kerültek, hiszen cél a csapadékvíz befogadók növelése.
Csányi Sándor elmondta, hogy a tanulmánynak megfelelıen a belvízelvezetést
záportározókkal oldanák meg, rehabilitáció után. A Nádastót és a Dóci u. végén
található területet is most a vízgazdálkodási területek közé sorolták, mert a
késıbbiekben erre kívánják használni.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy miért volt szükség az útvonal módosítására.
Csányi Sándor elmondta, hogy a Csongrád Megyei Rendezési Terv szerint a tónál alsó
átkötés szerepel, a Nemzeti Park meg is hiúsította a felsı átkötést korábban. A
többoldalú egyeztetéseknek köszönhetıen kompromisszumos megoldás született, szilárd
burkolatról nem lehet szó, a tópart mellett megy el közvetlenül. Elıny az alsó átkötésnél,
hogy abban az esetben nincs szükség kisajátításra, míg a felsı esetében igen.
Mivel további kérdés ill. megjegyzés nem volt. Dr. Szigeti Gábor szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
82/2011. (VI.28.)
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva szabályozási tervérıl
szabályzatáról szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet módosítására

és

helyi

építési

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva
szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör.
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

2. napirendi pontban
Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 10.)
Ör. rendelet módosítására
Dr. Szigeti Gábor ismertette, hogy a költségvetés módosítására döntıen a meg nem
valósuló pályázatokból visszamaradt összegek visszatervezésére került sor, továbbá
testületi döntések miatti átcsoportosítások történtek meg.
Dr. Kovács Beáta hozzátette, hogy az átcsoportosítással a mőködési forráshiány nullára
módosul.
Mivel további kérdés, vélemény ill. észrevétel nem volt, a Bizottság leveztı elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
83/2011. (VI.28.)
Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.
10.) Ör. rendelet módosítására
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé az önkormányzat 2011.
évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 10.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó
határozati javaslatot.

3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy a 3. és 4. napirendi pont témáját tekintve összefügg.
Kakas Béla polgármester szót kért és elmondta, hogy Jenei Csaba sándorfalvi
vállalkozót frekventált, kereskedelmi tevékenységre alkalmas önkormányzat telek iránt
érdeklıdik. Választása az Alkotmány krt. és a játszótér elıtti területre esett. Ennek
kapcsán felmértük a területet, ezért az értékesítésre történı kijelölés helyett a telek
megosztásáról kellene gondoskodni, mely kapcsán a területen kialakítandó utat is jelölni
kellene. A folyamatot a telek megosztással kellene indítani, majd nyílt pályázattal
keresni megfelelı vevıt.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy a jelen telekalakítás értékesítési szándékot
jelent-e,és mi a költsége.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy telekalakításról van szó, nem értékesítésrıl, kb 100
eFt-ba kerülne.
Kakas Béla hozzátette, hogy az Alkotmány krt. a tervek szerint kereskedelmi és
szolgáltató tevékenységre alkalmas, a szolgáltatások fejlesztésére szükség van.
Dr. Sziget Gábor ismertette a határozati javaslatot:
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé, kereskedelmi és/vagy szolgáltató profilú
tevékenység végzése érdekében értékesítésre kijelölje az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló 1994/2. hrsz- alatti összesen 9598 m2 alapterülető beépítetlen
ingatlanból a Sándorfalva Kis krt., Alkotmány krt., Játszótér és a IV. sz. Óvoda által
határolt kb 2500 m2 területet.
A Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az
ingatlan megosztásával kapcsolatos telekalakítási eljárást bonyolítsa le, majd az ennek
következtében így kialakított, új helyrajzi számon bejegyzett ingatlan forgalomképessé
nyilvánítására és az értékesítés feltételeinek meghatározására vonatkozó javaslatát
terjessze soron következı testületi ülés elé. Erre tekintettel a rendelet módosítását a
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Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság nem tartja indokoltnak és javasolja a testület
5. Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése c.
napirendi pontját levenni napirendjérıl.
Mivel kérdés ill. észrevétel nem volt, ezért Dr. Szigeti Gábor szavazásra bocsátotta a
beszámolót.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
84/2011. (VI.28.)
Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és
rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé, kereskedelmi és/vagy
szolgáltató profilú tevékenység végzése érdekében értékesítésre kijelölje az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1994/2. hrsz- alatti összesen 9598 m2
alapterülető beépítetlen ingatlanból a Sándorfalva Kis krt., Alkotmány krt.,
Játszótér és a IV. sz. Óvoda által határolt kb 2500 m2 területet.
A Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság egyúttal felkéri a polgármestert, hogy
az ingatlan megosztásával kapcsolatos telekalakítási eljárást bonyolítsa le, majd az
ennek következtében így kialakított, új helyrajzi számon bejegyzett ingatlan
forgalomképessé nyilvánítására és az értékesítés feltételeinek meghatározására
vonatkozó javaslatát terjessze soron következı testületi ülés elé. Erre tekintettel a
rendelet módosítást a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság nem tartja
indokoltnak és javasolja a testület 5. Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan
értékesítésre történı kijelölése c. napirendi pontját levenni napirendjérıl.

4. napirendi pontban
Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése
A Bizottság nem tárgyalja a napirendi pontot, ld. 3 napirendi pontban 84/2011 PTB sz.
határozat.

5. napirendi pontban
Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010/11
tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Dr. Szigeti Gábor röviden ismertette a beszámolót, melyben a tavalyi év sikereit, a
szervezett táborokat és az eszközfejlesztéseket is részletesen ismertetik. Ezután
megkérdezte, hogy kérdés ill. megjegyzés van-e a beszámolóval kapcsolatban.
Kakas Béla elmondta, hogy szükséges a csoportos foglalkozások kiterjesztése az egyéni
zeneoktatással szemben, hogy az egyensúly meglegyen. Hangsúlyozta, hogy a
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gyermekek fejlıdése érdekében rendkívül fontos a zenei oktatás. Hozzátette, hogy
szükséges az iskola és a mővészeti iskola munkájának összehangolása.
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı megérkezett az ülésre.
Mivel további kérdés nem volt, az ülés levezetı elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
85/2011. (VI.28.)
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
2010/11 tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalvi Térségi
Intézmény
2010/11
tanév
mőködésérıl,
Alapfokú
Mővészetoktatási
tevékenységérıl szóló beszámolót.
6. napirendi pontban
Beszámoló az EESZI intézményi munkájáról
Dr. Szigeti Gábor ismertette, hogy az EESZI munkájával kapcsolatosan is az elızı év
került ismertetésre, kiemelte, hogy sajnos Sándorfalvára is jellemzı a születési számok
erıteljes csökkenése, pozitívumként pedig a túlsúlyos gyermekek alacsony számát.
Hozzátette, hogy a beszámolóból is kiderül, milyen komplex munkát végeznek az
EESZI dolgozói. Megjegyezte még, hogy a beszámolóban szereplı adatok szerint igen
magas az adósságkezelési támogatások száma, ez bizonyítja, hogy sokaknak a rezsi
kifizetése is nehézséget jelent.
Dr. Szigeti Gábor ezután megkérdezte, hogy hozzászólással kíván-e élni valaki.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az új ÖNO épület új szintre helyezi a
tanyagondnoki ellátást, a házi gondozást és étkeztetést is. Az EESZI esetében jó döntés
volt a kimaradni a kistérségi társulásból, hiszen így is sikerült pályázatokon nyerni és
sikeres projekteket teljesíteni. A beszámolóból kitőnik, hogy a csapat, a létszám és a
képzettség is megfelelı. Jelenleg, a finanszírozást tekintve megvan az egyensúly,
viszont nem lehet tudni mit hoz a jövı a szociális területet illetıen.
Dr. Kovács Beáta hozzátette, hogy illúziók nincsenek, a szociális szolgáltatások
várhatóan települési önkormányzati kézben maradnak, a teljesítés feltételei tovább
szigorodnak, viszont az EESZI létjogosultsága nem kérdıjelezhetı meg. A szociális
igazgatás esetében feladat- és hatáskörökben változások várhatóak, a jelenlegi szociális
háló tarthatatlan. Optimistának kell lenni, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó
finanszírozás tekintetében a jövıben a feladatok ellátásához megfelelı pénzt
biztosítanak.
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Vári Istvánné, az EESZI intézményvezetıje elmondta, hogy 2003 óta a szolgáltatásaik
színvonala megfelel a 8000 fıs településszámhoz viszonyítva, az ellátotti létszám javult.
Havonta, a Kisbíróban tájékoztatást adnak szolgáltatásaikról, hogy a lakosok körében
ismertek legyenek. A finanszírozást illetıen kifejtette, hogy 2008 óta nem növeltek
térítési díjakat, a sávos megoldásnak köszönhetıen a nyugdíjminimumot keresık
mindossze 160 Ft/nap ellátást fizetnek, de a 28 500 Ft-ból már ezt is alig lehet
teljesíteni. Másik oldalról lassan csökken a normatíva és az önkormányzat lehetıségei is
szőkülnek. A jövıt még nem lehet tudni, de pályázatok által adott lehetıségeket sikerült
kihasználni, és a most rendelkezésre álló eszközállomány alkalmas hosszú távon a
feladatok ellátására.

Mivel további kérdés nem volt, Dr. Szigeti Gábor szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
86/2011. (VI.28.)
Tárgy: Beszámoló az EESZI intézményi munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé az EESZI intézményi
munkájáról szóló beszámolót.
Vári Istvánné távozott az ülésrıl.
7. napirendi pontban
Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ munkájáról
Dr. Szigeti Gábor ismertette, hogy a Kulturális Központ feladatai, a pénzügyi adatok,
valamint a megvalósított rendezvények ismertetésre kerülnek a beszámolóban. Ezután
megkérdezte, hogy kérdés ill. megjegyzés van-e a beszámolóval kapcsolatban.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem véletlenül fordítottak ennyi energiát a
kulturális infrastruktúra kiépítésére, büszkék lehetünk az elért eredményekre. A községi
mővelıdési háztól eljutottunk a Sándorfalvi Kulturális Központ (SKK) létrejöttéig,
hiszen mindannyiunk számára fontos a kultúra, ami a múltunk részét képezi. A minıségi
változás már a Városnapon is tapasztalható volt, más léptékben történt az elızıekhez
képest. A beszámolóra visszatérve az eredeti szándék látszik megvalósulni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy sajnos az állami támogatás nem áll arányban
a közmővelıdési- és kulturális feladatokkal. Az SKK mindenestre presszionálva van,
hogy a szükséges forrásokat a lehetıségekhez képest elıteremtse saját bevételébıl.
Gyakorlatilag vállalkozási tevékenységet végez, a kávézó külsı megrendeléseket is
teljesít, mint pl. lakodalmak szervezése. Elmondható, hogy a gyakorlattól eltérıek
vagyunk, a megoldást pedig meg kell találni, hogy a vállalkozási tevékenységet is
beillesszük tevékenységeink körébe pénzügyileg is.
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Kakas Béla elmondta, hogy az eddigiekkel ellentétben, nem vállalkozók biztosították az
étkeztetést, hanem az SKK a városnapon, így az elszámolások után látszani fog, hogy
milyen hasznot termelt. Gajdosné Pataki Zsuzsanna intézményvezetı hozzáállása,
rátermettsége és rutinja szükséges volt a szervezés sikerességéhez.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, az ülés levezetı elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
87/2011. (VI.28.)
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalvi Kulturális
Központ munkájáról szóló beszámolót.
8. napirendi pontban
Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás köztemetı fenntartására
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában nincs temetı, ezért
szükséges ismét megállapodást kötni a köztemetı fenntartására a Katolikus Egyházzal.
Évente 500 eFt támogatást adna az önkormányzat 2012-tıl.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az idei évre megkapta az Egyház a 600 eFt
támogatást, mely a korábbi években azért volt nagyobb, mert a ravatalozó felújítására
szükség volt.
Mivel további kérdés nem volt, Dr. Szigeti Gábor szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2011. (VI.28.)
Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás köztemetı fenntartására
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Kegyeleti
közszolgáltatási megállapodás köztemetı fenntartására vonatkozó határozati
javaslatot.
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9. napirendi pontban
Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM
szervezethez
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy sok turisztikai látványossággal rendelkezik
Sándorfalva és a turisták idevonzzása érdekében szükséges TDM szervezethez
csatlakozni. A Hét Vezért Turisztikai Egyesület az Ópusztaszeri Nemzeti Park és két
kistérség együttmőködésének köszönhetı, az éves tagsági díj 1500 Ft.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy a Széchenyi Terv turisztikai pályázatainak
elıfeltétele lesz a tagság egy TDM szervezetben.
Mivel további kérdés nem volt, az ülés levezetı elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
89/2011. (VI.28.)
Tárgy Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM
szervezethez
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Csatlakozási szándék a
Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez vonatkozó határozati
javaslatot.

10. napirendi pontban
„Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Dr. Szigeti Gábor ismertette, hogy az Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
pályázatot nyert eszközbeszerzésre, mivel utófinanszírozásról lenne szó, és a megfelelı
forrásokkal nem rendelkezik, ezért a Önkormányzat segítségét kérik, az összeg
megelılegezésével.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy a pályázati pénz megérkezésekor vissza is
utalnák az Önkormányzat számára a pénzt.
Mivel további kérdés ill. vélemény nem volt, az ülés levezetı elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
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A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
90/2011. (VI.28.)
Tárgy: „Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a „Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése” címő pályázat
megvalósításához szükséges költségek megelılegezésére vonatkozó határozati
javaslatot.

Kakas Béla polgármester megragadta a lehetıséget, hogy tájékoztatást nyújtson a
strandfejlesztésrıl. Elmondta, hogy a strand elkészült, a nyitás június 17-én megtörtént.
Sikeres munkát végzett az SFÜ Kft, melyet a látogatók is elismertek, hiszen elsı nap
teljes kihasználtsággal mőködött a strand. Az alapinfrastruktúra kialakításra került, az
SFÜ Kft. végzi a strand üzemeltetését és a vendéglátást is, mely bevételt generáló
tevékenységnek tekinthetı, ezért üzleti vállalkozásként kell mőködtetni. Színvonalas
szolgáltatást sikerült létrehozni, a kezdeti lemaradásokat sikerült pótolni. Az eredeti
költségvetést feltehetıen túl fogják lépni, az 1-es dőlıt rendbe kellett hozni, valamint a
tervezettnél több homokot kellett a strandra szállítani, de itt 100 eFt-os
nagyságrendekrıl beszélünk. A vízminıséget folyamatosan mérik, az eredmények
pozitívak. Azt a tanácsot kapta a Kft., hogy csapadékmentes, száraz idıben szükséges a
vizet mozgatni a minıség megtartása érdekében. Az olcsóbb megoldás a víz
visszapótlása, ezért a gyermekpancsolóhoz csobogó kialakítását. A büfé két napos
váltásban mőködik, délutánonként 6 órában pedig rásegítı személyzet is van. A
strandvezetı Csányi András lett, az úszómestereknek pedig szükséges csónak
beszerzése, hiszen jelenleg így nem megoldott a mentés, ilyen csónakot használtan már
250 eFt-ért be lehet szerezni. A finanszírozás a Raiffeisen bank hosszú bírálati ideje
miatt borult fel, de ez a kérdés is megoldódni látszik.

Dr. Szigeti Gábor megköszönte a pontos érkezést, az aktív részvételt és bezárta az ülést.

K.m.f

Dr.Szigeti Gábor sk.
A Bizottsági ülés levezetı elnöke

Bábi Tímea sk.
a Bizottság titkára
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